
  

 

Infrastrukturgruppen 
SLU ua 2020.1.1.1-4168 

PROTOKOLL §§ 651-669/2020 

2020-11-04 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med ISG 2020-11-03 

Tid och plats 
Tisdag 3 november 2020, kl. 10.00-12.00 via zoom 

Närvarande ledamöter   
Namn Titel Närvarande 
Martin Melkersson Ordförande  
Lars-Edvin Andersson Fastighetsavdelningen  
Caroline Carlström Fakultetsdirektör VH  
Per Olofsson Fakultetsdirektör S  
Margit Nothnagl Fakultetsdirektör LVT  
Pär Aronsson Fakultetsdirektör NJ  
Johan Lindersson SLU Lokaler  
Johanna Sennmark SLU Miljö  
Carl-Stefan von Engeström Controller  
Elin Fridlund SLUSS  

 

Övriga närvarande   
Namn Titel Närvarande 
Agneta Höjdestrand Mötets sekreterare, SSM  
Camilla Westerborn Lokalstrateg, Lokaler  
Jonas Linder Projektledare Vid ärende 
Marie Löwling Akademiska hus Vid ärende 
Peter Karlsson Akademiska hus Vid ärende 
Jonas Peterson Akademiska hus Vid ärende 

 

Förhindrade   

Namn Titel  
Per-Olov Skatt Service, säkerhet och miljö  
Carl-August Gustén Projektledare  
   

§ 651 Sammanträdets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna. 
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§ 652  Utseende av justeringsperson 

Beslut 
att utse Camilla Westerborn som justeringsperson. 

 

Föredragande:  
Martin Melkersson 

§ 653  Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att godkänna föreslagna dagordning med tillägg av följande 
övriga frågor: 

• Finansiering av inventarier och utrustning samt hur 
arbetsmiljöansvaret ska hanteras avseende U-lokaler.  

• Beställning av Upphandling av radartorn Umeå. 
• Principiell hållning avseende ändrade finansierings-

förutsättningar efter ISG-beslut. 
• Tillgänglighetsanpassning till kårhuset ULS. 

 

Föredragande:  
Martin Melkersson 

§ 654  Protokoll från föregående möte 

Handlingar 
Protokoll SLU ua.2020.1.1.1-3193 från 26 augusti 2020. 

Beslut 
att protokollet från föregående möte kan läggas till handlingarna. 

 

Föredragande:  
Martin Melkersson 

§ 655  Information: Förslag till system för närvaromätning  

Handlingar 
Handling 

Ärendet i korthet 
Akademiska hus redovisar förslag till system för 
närvaromätning. 

Akademiska hus (AH) presenterade ett pågående projekt för 
digital transformation. Genom skapande av en s.k. ”Digital 
tvilling” möjliggörs modelleringar och analys för effektivare 
lokalplanering och – nyttjande både i befintliga byggnader och 
vid byggprojekt. Potentialen är stor om man jämför årskostnaden 
för t.ex. värme och vatten som utgör ca 200 kr/m2, hyra ca 2000 

 

Föredragande:  
Marie Löwling,  
Peter Karlsson,  
Jonas Peterson 
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kr/m2 och övriga kostnader för en individ som vistas i lokalen 
som totalt ligger på över 20.000 kr/m2.  

AH har idag samarbetsprojekt med campusområdena i Örebro, 
Chalmers/Göteborg samt Umeå. Man jobbar med drönare 
utomhus, laserskanning inomhus och s.k. laserpunktmoln som 
möjliggör 360-foton, digitala modeller där man kan gå runt i 
rummen och navigera. ”Point of interests” läggs in för data om 
olika objekt.  

För SLU skulle konceptet vara av stort intresse men man bör 
beakta prioritering mellan befintliga byggnader där t.ex. Ulls hus 
är så pass nybyggt att nödvändig utrustning i form av sensorer 
(ventilation, belysning) redan finns och skulle kunna användas, 
men att nyttan kan vara som störst i planeringen av nya lokaler 
såsom vid campusutvecklingsplanerna i Alnarp. 

Beslut 
att ISG tackar Akademiska hus för en mycket intressant 
dragning. Fastighetsavdelningen, lokaler och projekt, får i 
uppdrag att föra diskussionen vidare tillsammans med 
Akademiska hus. 

§ 656  Beslut om genomförande: Åtgärder i hundrastgårdar 
KV  

Handlingar 
Beställning/beslutsunderlag 

Ärendet i korthet 
Undervisningshundarnas gårdar är tömda från grus för att kunna 
städas lättare. Ansvarig föreståndare önskar att gårdarna städas 
minst 1 gång per månad av smittskyddsskäl. När gruset togs bort 
blir vattnet stående i gårdarna vilket riskerar bli grund för 
smittöverföring. Åtgärder önskas för att alla gårdar ska ha fall 
mot brunn. I samband med åtgärder önskas också installation av 
vattenkoppar med flottör som tål vinterklimat så att hundarna har 
tillgång till vatten som inte förorenas, vilket riskeras om man 
ställer ut vattenskålar på marken. 

Ombyggnad bör startas omgående då vinterklimat förhindrar 
asfaltering. 

De hundrastgårdar som ärendet berör gäller hundar som används 
i undervisningen.  

På Ultuna finns också hundgårdar för privata hundar. Dessa 
gårdar har bekostats och ägs samt förvaltas av student- och 

 

Föredragande:  
Johan Lindersson 
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personalföreningar. SLU har i samband med uppförandet varit 
behjälpliga med bygglovshanteringen. 

Beslut 
att ISG stödjer att åtgärderna genomförs som en tilläggs-
beställning till den ursprungliga beställningen och på 
verksamhetens bekostnad. 

§ 657  Beslut om genomförande: Svamplaboratorium i 
Skogishuset  

Handlingar 
Beslutsunderlag 

Ärendet i korthet 
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) önskar 
flytta befintlig verksamhet från Umeå universitet till Skogis-
huset. Verksamheten behöver större lokaler för att kunna 
effektivisera forskningen samt säkerställa forskningsresultat. 
Förstudie har genomförts enligt beslut §610 vid ISG 25 mars 
2020 och har resulterat i en rumsbeskrivning med tillhörande 
projektbudget. Största ombyggnationsbehoven omfattar 
ventilationsanpassning samt omhändertagande av producerat 
värmeöverskott. 

Beslut 
att ISG rekommenderar beslut om genomförande utifrån att 
Dekanen är informerad och ställer sig positiv till investeringen. 

 

Föredragande:  
Jonas Linder 
 
 

§ 658  Beslut om förstudie: Foto-/inspelningsstudio Ultuna  

Handlingar 
Beslutsunderlag 

Ärendet i korthet 
SLU har en foto-/inspelningsstudio på 20 m2 i Ulls hus, Ultuna. 
Verksamheterna som nyttjar lokalen ser att befintlig studio inte 
uppfyller dagens önskemål på funktionalitet och önskar därför 
göra en utredning för att förstå behov samt möjlig åtgärder, 
exempelvis ny inplacering av studio.  

Skäl som anförts är t.ex. att lokalen är för trång, att andra typer 
av undervisningsmaterial behövs samt ökade behov av livesänd-
ningsmöjligheter. 

 

Föredragande:  
Jonas Linder 
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ISG ser behovet och frågan är delvis initierad på önskemål av 
Rektor, men det är viktigt att berörda chefer är delaktiga i ett 
tidigt skede. Liknande behov finns sannolikt på alla campus och 
även för SLUSS men då frågan väckts i Uppsala får man starta 
där utan att för den skull utesluta en ev. utvidgning med övriga 
orter. 

Beslut 
att ISG rekommenderar att en förstudie inleds kring Ultuna-
förslaget till att börja med men en ändamålsavstämning ska först 
ske med berörda chefer för att säkerställa en tidig förankring. 

§ 659  Beslut om förstudie av åtgärder: Tillgänglighets-
inventering Skinnskatteberg  

Handlingar 
Utredning samt PM om åtgärdsförslag 

Ärendet i korthet 
En tillgänglighetsinventering har gjorts i Skinnskatteberg och 
utgör en del i SLU:s arbete med att möta kraven i Förordning 
(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genom-
förande av funktionshinderspolitiken och som delvis också följs 
upp av Myndigheten för delaktighet MFD. Den genomförda 
inventeringen har fokuserat på frågor som rör den fysiska 
lokalen, avsaknad av tekniska hjälpmedel såsom ljudförstärkare 
har inte inkluderats. Resultatet har återrapporterats i PM TIL-
inventering daterad 2020-09-08. De föreslagna åtgärderna 
behöver nu prioriteras, prissättas och stämmas av med berörda 
myndigheter (bl.a. kulturarv och brandsäkerhet) för att därefter 
åter behandlas i ISG. 

Skinnskatteberg har länge varit mycket eftersatt och ifrågasatt ur 
tillgänglighetssynpunkt varför åtgärder är nödvändiga. Genom 
nu fastställd hyresmodell så kommer kostnaderna att hanteras 
som tilläggshyra. 

Beslut 
att ISG rekommenderar att förstudie genomförs enligt förslag. 

 

Föredragande:  
Jonas Linder 
 
 

§ 660  Beslut om förstudie: Ombyggnation av Biblioteket i 
Ultuna  

Handlingar 
Muntlig information om förslag till beslutsdokument 

 

Föredragande:  
Camilla Westerborn 
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Ärendet i korthet 
Ärendet behandlades vid ISG senast vid mötet 25 mars 2020, 
§606. En hel del arbete har redan genomförts och förankring har 
skett med Rektor m.fl. men formellt beslut om att inleda 
förstudie saknas vilket krävs för att inleda programhandlings-
arbetet. Kontorsdelarna har hittills inte utretts. 

Överbibliotekarie (ÖB) önskar också en tydlig viljeyttring i 
förstudiebeslutet om att byggnadens nedre plan ska disponeras 
av studenter. 

Det är viktigt att poängtera att det handlar om olika beslut; beslut 
om ombyggnation av Biblioteket respektive senare beslut om 
nyttjandet av de tomställda lokaler som blir kvar. 

Beslut 
att ISG uppdrar till Chef för lokaler och projekt, att ta fram 
förslag till beslut om förstudie. Beslutshandlingen ska redovisas 
vid nästa ISG till vilket Överbibliotekarien bjuds in. 

§ 661  Diskussion: Nybyggnation Alnarp  

Handlingar 
Projektplan kvalitetsprinciper lokaler och utemiljö Alnarp 

Ärendet i korthet 
Verksamheten önskar diskutera planen för nybyggnationen i 
Alnarp och vill gärna få input från ISG. 

Beslut om förstudie behandlades vid ISG 26 augusti 2020, §642. 
Ambitionen är att få med verksamheterna från början för att 
undvika detaljerade diskussioner under byggnation. Man vill 
använda tiden fram till byggstart för inspiration och delaktig-
hetsaktiviteter.  

En grov tidplan är satt med färdigtidpunkt 2026 i samband med 
den planerade perrongen. Förstudien utgör ett enskilt projekt 
inför genomförandebeställning som krävs för start under 2021 
för att detaljplaneläggning ska hinnas med och byggstart 2024. 
De ekonomiska förutsättningarna behöver också genomlysas.  

ISG ser positivt på föreslagna projektupplägg och skickar med 
att hållbarhetsaspekterna bör tas med redan från start samt att 
delaktighet av studenterna behöver vävas in i fler aktiviteter, 
framför allt kopplat till undervisningslokaler. 

Beslut 
att ISG tackar för informationen och inspel. 

 

Föredragande:  
Margit Nothnagl,  
Camilla Westerborn 
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§ 662  Information: Redovisning av pågående projekt och 
utredningar  

Handlingar 
Ärendeförteckning. 

Ärendet i korthet 
Uppdaterad ärendeförteckning. 

Beslut 
att ISG tagit del av handling. 

 

Föredragande:  
Johan Lindersson 
 
 

§ 663  Övrig fråga: Skyddsorganisation vid bygg- och 
anläggningsprojekt 

Handlingar 
Muntlig dragning. 

Ärendet i korthet 
Anvisningar om förankringsprocedur gentemot skydds-
organisation har nu inkommit från Personal enligt följande: 

• I första hand kontakta huvudskyddsombudet (HSO). Då kan 
HSO avgöra om denne tar det själv eller “delegerar” till mer 
lokalt skyddsombud (SO).  

• Om inget HSO finns, så kontaktas de SO som berörs av 
projektet, så att de kan utse någon bland sig.  

Vilka HSO/SO som finns per enhet finns registrerat i IDIS. 

• Finns det inte heller något SO kan man kontakta berörda 
samverkansgrupper, så skulle den gruppen kunna utse en 
kontaktperson. Alternativt kan fackrepresentanterna i den 
regionala arbetsmiljökommittén (RAK) föreslå någon. 

Bygg- och ombyggnadsanvisningar kommer att kompletteras 
med ovan under början av 2021 då även en del andra justeringar 
kommer att ske. 

I samband med ärendet lyftes även frågan om finansiering av 
inredning och utrustning i gemensamma U-lokaler som beviljas 
ett par miljoner extra i anslag för ändamålet inför 2021. Man 
behöver inrätta en styrgrupp för att besluta om investeringar 
(t.ex. AV-utrustning, möbler). Föreslås att Riktlinjer SLU ua 
2019.1.1.1-3981 justeras med anvisningar för en sådan 
styrgrupp. 

 

Föredragande:  
Johan Lindersson 
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När det gäller U-lokaler har också frågan om arbetsmiljöansvaret 
för dessa lokaler lyfts vid senaste arbetsmiljökommittén (SLU-
AK). Här anser ISG att arbetsmiljöansvaret bör utvecklas av 
Personalavdelningen.  

Beslut 
att ISG uppdrar till Universitetsdirektören och Lokalstrateg inom 
lokaler och projekt, att ta fram ett förslag för redovisning vid 
kommande ISG. 

§ 664  Övrig fråga: Energimål 2027  

Handlingar 
N/A 

Ärendet i korthet 
Kort redovisning av justerat Energimål efter remissrunda och 
konkretiserad handlingsplan, tidigare uppe i ISG 26 augusti 
2020, §646.  

Miljömålen ska härnäst beslutas av Rektor. ISG konstaterar att  
de flesta målen kräver investeringar men att beslut om dessa inte 
ingår i föreliggande beslut utan ska tas i särskild ordning.  

Beslut 
att ISG godkänner de justerade målen och handlingsplanerna och 
ärendet kan gå vidare till Rektorsbeslut. 

 

Föredragande:  
Johanna Sennmark 
 
 

§ 665  Övrig fråga: Radartorn Vindeln, Svartberget 

Handlingar 
Prefektbeställning. 

Ärendet i korthet 
Beställningen gäller nybyggnation av ett 50 m högt radartorn 
med diverse instrumentering för insamling av data i forsknings-
syfte vid Svartbergets försökpark. Bygglov krävs från Vindelns 
kommun. Tillstånd för frekvensallokering avseende radaranten-
nerna kommer att sökas från Post- och Telestyrelsen. Uteffekten 
från radarantennerna är låg (0,01 W toppeffekt) vilket gör att 
strålningsnivån är betryggande för personal. Några risker eller 
störningar anses därför inte föreligga efter dialog och beslut från 
ovanstående instanser. 

Målbilden med projektet är: 

 

Föredragande:  
Johan Lindersson 
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• Att utveckla satellitbaserad radarfjärranalys för forsk-
ning och övervakning av boreal skog, 

• Att ytterligare förstärka Svartbergets skogliga försöks-
park, SLU Vindeln, som internationell unik plattform för 
forskning om boreala skogars funktion och skötsel. 

Projektstart 2021-01-01 i det fall finansiären beviljar ansökan. 
Dekanbeslut kommer att krävas om man väljer att gå vidare. 

Åtgärden stämmer väl överens med befintlig forskningsinfra-
struktur vid Svartberget. 

Beslut 
att ISG rekommenderar förstudie under förutsättning att 
förankring formellt sker med Dekan och fakultetsledning.  
För protokollet: Fakultetsdirektören föredrog ärendet för 
fakultetens ledningsgrupp 5/11 och man är positiv till projektet. 

§ 666  Övrig fråga: Beslutsgång vid ändrad finansieringsnivå  

Handlingar 
N/A 

Ärendet i korthet 
ISG-ledamoten vill lyfta en principiell fråga om hur ISG ska 
förhålla sig till investeringar som godkänts av ISG under 
förutsättning att beställande verksamhet bär kostnaden men att 
finansieringen sedan ändras av senare beslutsinstanser. 

Som exempel lyftes Bulan på VHC där underlaget till styrelsen 
med förslag till kommande anslagsfördelning avsätter 358 tkr för 
lokalanpassning som gemensam kostnad. I beslutet som togs vid 
ISG våren 2019 och efterföljande rektorsbeslut förutsattes att 
hyran skulle belasta KV. 

Beslut 
att ISG konstaterar att Infrastrukturgruppen inte utgör ett besluts-
fattande forum men när rekommendationer till beslut sker så sker 
det under förutsättning att beställaren tar ansvar för kostnaden. 
ISG har däremot inte rådighet över ev. ändringar i efterkom-
mande instanser. 

 

Föredragande:  
Pär Aronsson 
 
 

§ 667  Tillgänglighetsanpassning till Kårhus ULS, Ultuna 

Handlingar 
N/A 

 

Föredragande:  
Johan Lindersson 
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Ärendet i korthet 
Önskemål har inkommit från Kårhusmästaren på Ultuna Student-
kår, Nils Hermansson, om att underlätta tillgängligheten till 
kårhuset. Framkomligheten är begränsad under kvällstid då 
hissen via Syltan inte är tillgänglig för att nå Undervisningshuset 
och vice versa.  

Beslut 
att ISG ger Lokaler i uppdrag att se över lämpliga och möjliga 
åtgärder. 

 
 

§ 668  Nästa sammanträde 
Onsdag 2 december 2020, kl 13.00-15.00. 

Möten 2021 
Förslag till mötestider tas fram. 

 
Föredragande:  
Agneta Höjdestrand 

§ 669  Sammanträdets avslutande 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Föredragande:  
Martin Melkersson 

 

Vid protokollet:  

Agneta Höjdestrand 

Sekreterare 

Justeras: 

Martin Melkersson Camilla Westerborn 

Ordförande Justeringsperson 
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